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Beslut om tillstånd att få använda yrkeserfarenhet som
behörighetskrav för programmet Interkulturell lärarutbildning mot fritidspedagogik; erfarenhetsbaserad,
från och med 2010
Ärendet
Södertörns högskola har ansökt om att få använda fem års yrkeserfarenhet i
fritidshem eller motsvarande (omfattande minst 50 procent) som behörighetskrav
för tillträde till programmet Interkulturell lärarutbildning mot fritidspedagogik;
erfarenhetsbaserad från och med antagningen till vårterminen 2010.
Lärosätets beskrivning och motivering
Utbildningen vänder sig till personer som yrkesarbetar eller har yrkesarbetat i
fritidshemsverksamhet eller motsvarande och som vill vidareutbilda sig till
fritidspedagoger för arbete inom fritidshem. Utbildningen bedrivs delvis genom
internetbaserad distansundervisning, delvis genom fysiska träffar på högskolan.
Utbildningen bygger på att de blivande studenterna är i fritidsverksamhet en stor
del av tiden så att de där kan bedriva studier av olika slag. Utbildningen omfattar
sammanlagt 3,5 års heltidsstudier. Studenterna erbjuds möjlighet till validering av
yrkeserfarenheter och kommer att få tillgodoräkna sig minst motsvarande 30
högskolepoäng.
Högskolan menar att fem års yrkeserfarenhet om minst 50 procent, säkerställer
att de blivande studenterna har en grundläggande kännedom om fritidshemmets
verksamhet och arbetssätt. Det rör sig om praktiska kunskaper och erfarenheter
som en student inte kan tillgodogöra sig genom teoretiska studier.
Södertörns högskola har ännu inte gått ut med information om utbildningen
inför sista ansökningsdag till vårens utbildningar. Högskolan har dock haft en nära
dialog med regionens kommuner under utvecklingen av utbildningen. Högskolan
har arbetat med olika grupper där representanter från fältet deltagit och det finns
därför kännedom om att utbildningen är på gång. Högskolan kommer att informera om utbildningen via olika kanaler direkt efter ett eventuellt positivt beslut
från Högskoleverket.

Högskoleverkets bedömning
Enligt 7 kap. 8 § högskoleförordningen ska de krav som ställs vara helt nödvändiga
för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Högskoleverket fastställer de särskilda behörighetskrav som ska användas för utbildning som leder till
yrkesexamen, medan högskolorna själva fastställer sådana krav för övriga utbildningar. Högskoleverket kan om det finns särskilda skäl bevilja en ansökan om
andra krav än de som följer av de fastställda områdesbehörigheterna (HSVFS
2007:8).
Regeringen skriver i Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet (prop.
2006/07:107) att kunskaper och erfarenheter som har inhämtats via t.ex. arbetslivet kan ge en god grund för att tillgodogöra sig högre utbildning. När det gäller
vilka typer av kunskaper och erfarenheter från arbetslivet som kan komma ifråga
som behörighetskrav, framför regeringen följande:
Regeringen anser dock inte att arbetslivserfarenhet per automatik ska ge behörighet till högre
utbildning. Arbetslivserfarenheten skall vara relevant för utbildningen. Detta avgörs genom
individuell prövning av kompetensen från högskolans sida. (s. 16)

Detta innebär att regeringen i propositionen uttalat att det som kan vara ett
behörighetskrav för en viss utbildning är specifik arbetslivserfarenhet och inte
arbetslivserfarenhet som är mer generell.
Södertörns högskola ansöker om att få använda specifik yrkeserfarenhet från det
område som utbildningen ska leda till. Omfattningen av yrkeserfarenheten, dvs.
fem år, baseras på högskolans erfarenhet och den modell som högskolan tillämpar
för validering. Högskoleverket bedömer att det är ett rimligt behörighetskrav
utifrån utbildningens karaktär.
Högskoleverket noterar att information om utbildningen inte gått ut till presumtiva sökande ännu. Högskoleverket menar att det är av största vikt att information om utbildningen sprids så att intresserade presumtiva sökande har möjlighet
att söka utbildningen.

Högskoleverkets beslut
Högskoleverket beslutar att Södertörns högskola utöver grundläggande behörighet
får använda krav på minst fem års yrkeserfarenhet i fritidshem eller motsvarande
(omfattande minst 50 procent) som behörighetskrav för tillträde till programmet
Interkulturell lärarutbildning mot fritidspedagogik; erfarenhetsbaserad från och
med antagningen till vårterminen 2010.
Tillståndet gäller från och med antagningen till vårterminen 2010 till och med
vårterminen 2012. Därefter önskar Högskoleverket en uppföljning av de sökande,
antagna och deras prestationer. I samband med denna uppföljning kan högskolan
ansöka om fortsatt tillstånd att tillämpa arbetslivserfarenhet som behörighetskrav.
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Beslut i detta ärende har fattats av Leif Strandberg, ansvarig för Högskoleverkets
tillståndsgivning, efter föredragning av utredare Åsa Rurling.

Leif Strandberg
Åsa Rurling
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